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Principais questões para Assistência 

Técnica na atualidade

• A grande escala, complexidade e pluralidade de projetos para

melhorias do habitar e da habitação social na realidade brasileira

• A importância da Lei Federal de Assistência Técnica

No.11.888/2008 para assessorias e assistência técnica

• Regulamentação e PEC da moradia, fundos de investimentos fixos

• Ampliação do campo profissional e os desafios para formação em

Arquitetura e Urbanismo e áreas afins para atuação nas periferias e

ocupações informais

• Papel da Universidade em pesquisa, capacitação e serviço prestado

para projetos de Assistência Técnica em Habitação de Interesse

Social

• Atuação da extensão na graduação e na pós-graduação universitária

em Assistência Técnica – especialização e residências profissionais



Implementação da Extensão na 

Pós- graduação

• Ensino + Pesquisa + Extensão

• Capacitação, Teoria, Prática, Processo, Projeto, Serviço

• Duração: 14 a 16 meses (4-disciplinas; 8-assistência; 2-projeto)

• Corpo Docente: 54 professores/tutores

• Ingresso/turma: 25 residentes (pluridisciplinar; universal; gratuito)

• Comunidades e Municipalidades demandantes

• Nucleações com outras universidades (UFPB; UNB; UFPel; UFC)

• Edições realizadas: 1ª- 2013/14; 2ª- 2015/2016; 3ª- 2017/18

Residência Profissional em Arquitetura Urbanismo e Engenharia

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

FAUFBA - PPGAU- LabHabitar/Escola Politécnica-UFBA

Proposta/ 2011 - Curso Gratuito de Especialização (lato sensu): Assistência Técnica 

em Habitação e Direito à Cidade (Lei Federal 11.888/2008 – Assistência Técnica 

Pública e Gratuita AUE)



Abordagem Teórico-Metodológica

• Teoria e prática em projetos participativos, apreensão coletiva 

• Participação da comunidade nas definição de prioridades e projetos 

• Dimensão interdisciplinar, saber técnico e popular, educação cidadã  

• Métodos interativos, oficinas, jogos, arte, com foco na juventude local 

• Tecnologias apropriadas para as realidades encontradas

• Projetos de melhoria habitacional, espaços públicos, mobilidade, 

paisagismo,   infraestrutura e inserção social de âmbito coletivo  



Abordagem Teórico-Metodológica

• Ambiência, preservação ambiental, segurança e sustentabilidade

• Referências simbólicas, memória, cultura e inserção urbana 

• Capacitação pós-graduação, teorias propositivas, extensão e 

inovação

• Moradia entendida para além da casa, pelo direto à cidade.

• Processo e produto como conhecimento coletivo e retorno da 

universidade   à comunidade, na conquista de cidades melhores 

e mais justas. 



1ª Turma 2013/14
Implementação do curso



1ª Turma 2013/14 
Visitas as comunidades



2ª Turma 2015/16
Semana Inaugural  



3ª Turma 2017/18
Discussão de demandas com lideranças



3ª Turma 2017/18
Visitas de campo



3ª Turma 2017/18



Produções das edições anteriores
Comunidade de Calabar e Alto das Pombas – SSA/2014



Produções das edições anteriores
Projeto para Quilombo Rio dos Macacos, Ipitinga e Nova Esperança - 2014



Produções das edições anteriores
Oficinas Comunidade Mata Escura – SSA/2016



Produções das edições anteriores
Projeto com União de Moradia – Bahia/2016



Produções das edições anteriores
Assinatura do Termo de doação de Projetos – maio/2017



RAU+E – 3ª edição na UFBA
Turma e nucleações

• Inscrições para a 3ª edição: 85 candidatos (40% de outros

estados e um do exterior)

• Seleção: 30 Residentes (50% de outros estados)

• Multidisciplinaridade: Turma composta por 23 Arquitetos e

Urbanistas, 2 Urbanistas (UNEB), 2 Engenheiros, 2 Assistentes

Sociais e 1 Geógrafa.



RAU+E – 3ª edição
Turma e nucleaçõs

• Nucleações:

- Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 2ª edição (2015)
Em fase de implantação de uma nova Residência AU+E - Prof. Elisabeta Romano

- Universidade de Brasília (UnB), 3ª edição (2017)
Em curso – Prof. Liza Andrade

- Universidade Federal de Pelotas (UFPel), 3ª edição (2017)
Em curso – Profs. André Carrasco, Eduardo Rocha e Nirce Medvedovski

- Universidade do Ceará (UFC)
Em curso – Prof. Renato Pequeno



Desenvolimento dos trabalhos
Nucleação UFPel

- Comunidade Kaingang – Aldeia Gyró
Arquiteta Residente: Raiza Dittgen

Orientação: Prof. Dr. Eduardo Rocha (PROGRAU)

- Assentamento Pestano – Bairro Três Vendas
Arquitetas Residentes: Bruna Tavares e Luisa dos Santos

Orientação: Prof. Dr. André Carrasco e Profa. Dra. Nirce 

Medvedovski (PROGRAU)



Comunidade Kaingang – Aldeia Gyró
Projeto Residência



Fossa de Bananeiras: Levantamento do número de

usuários, permeabilidade do solo, materiais disponíveis in

loco, entre outros - período de fevereiro a maio/2018.

Área Cultural: Reuniões e entrevistas não estruturadas com

lideranças, demarcação do local e materiais para

fechamento existentes in loco – período de junho a

julho/2018.

Compostagem: Investigação quanto à disponibilidade de

materiais para cobertura (palhas), dejetos animais e restos

alimentares – agosto/2018.

Comunidade Kaingang – Aldeia Gyró
Projeto Residência



Comunidade Kaingang – Aldeia Gyró
Projeto Residência



Assentamento Pestano
Projeto Residência



Eixo 1 – Identidade Pestano : Desenvolvimento de oficinas e

projetos para trabalhar o pertencimento dos moradores ao local onde

moram- período de março a maio/2018.

Eixo 2 – Leitura de projeto e Conscientização Pós-obra: Oficinas

para entendimento de projetos arquitetônicos e urbanísticos para dar

lastro às discussões sobre o projeto de qualificação física e social

Pestano – Getúlio Vargas e suas implicações sobre Direito à Cidade –

período de junho a julho/2018.

Eixo 3 – Projeto Socioambiental: Desenvolvimento junto aos

moradores de projeto de conscientização sobre o descarte do lixo,

implantação de ecoponto e qualificação das vias de borda do

assentamento – período de julho a agosto/2018.

Assentamento Pestano
Projeto Residência



Assentamento Pestano
Projeto Residência



Eixo 1, 2 e 3:

Desenvolvimento de cartilhas educacionais (Arq. e Urb. Luísa Santos)

Eixo 3:

Projeto Ecoponto (Arq. e Urb. Luísa Santos)

Projeto de qualificação urbana das vias de borda (Arq. e Urb. Bruna

Tavares)

Assentamento Pestano
Projetos



Desafios para consolidação

• Implantação de programa permanente na UFBA – 3a. edição (2017.2)

• Bolsas trabalho para residentes e ajuda de custo para tutores

• Apoio institucional e editais (PROEXT-MEC, prefeituras, CAU, CREA

etc.)

• Publicações dos resultados, produção de vídeos e outros suportes

• Troca de experiências entre projetos similares (parceria UFBA e UFPB)

• Nucleação e replicação da Residência Profissional em nível nacional

• Ampliação de parcerias com outras universidades e diversas áreas

• Suportes p/curso a distância, nucleação e interiorização/prefeituras



A Residência na UFPel

• Aproximação com a prática em assistência técnica - formas e 

possibilidades de trabalho

• Compreensão do contexto local - periferia de cidade média, formação 

urbana e social que consolidam desigualdades sociais, representação 

e organizações comunitárias

• Aproximação e mobilização junto às comunidades



A Residência na UFPel



A Residência na UFPel

• Integração com as atividades da graduação

• Disciplina de Desenho Urbano I vai efetuar no Pestano seu projeto de 

parcelamento do solo para AEIS 

• Capacitação em atividades de extensão para os alunos de graduação

• Oferta de novas vagas da Nucleação para 2019 em Pelotas

• Previsão de abertura da Residência em AU&E na UFPEL. em 2020



A Residência na UFPel



A Residência na UFPel



Informações sobre a RAU+E
Site Residência - www.residencia-aue.ufba.br



Obrigada!


